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MENULIJST:  

Zaterdag. .  

Tomatensoep 
Nasi en ei 
Vanillevla 

Zondag:  

Aardappelpuree 
Erwtjes en worteltjes 
Gehaktbal 
Yoghurt met ranja 

Maandag:  

Champignonsoep 
Gekookte aardappelen 
Verse boontjes 
Varkenslapjes 
Appelmoes 
Vlaflip 

Dinsdag:  

Groentesoep 
Bloemkool met sausje 
Speklapje 
Aardappelen 
Sinasappel. 

Woensdag:  

Zelfgetrokken soep 
Barbeceu: frikandel 

speklapjes 
worstjes 
satésaus voor Corine 
3 soorten sausjes en 

bloemkool 
komkommer 
augurken 

stokbrood 

Donderdag:  

's middags: picknick 
's avonds: 
Hachée 
sla, komkommer tomaten 
gekookte aardappelen 
yoghurt met vruchtjes 

Vrijdag:  

Friet met een kroketje 
Ijsje toe. 

 

 



Couplet 1:  

Daar heb je Asterix, 
en dikke Obelix, 
ze zijn op zoek naar een zwijn 
en misschien ook romein 
want jagen in 't bos vinden ze fijn. 

Couplet 2:  

Daar heb je Asterix 
en dikke Obelix 
en met wat toverdrank op 
gaat de boel op zijn kop 
en gaan de everzwijnen in galop. 

Couplet 3:  

Daar heb je Visnix 
en dan zegt Hoefnix 
zeg lazer op met je vis 
want die ruikt zo onfris 
anders ga ik naar de baas Abraracoursix 

Couplet 4: 

En Assurancetourix 
voelt zich muzikaal 
en bovendien geniaal 
Maar het dorp vindt dat niet 
en het vastbinden doet hoWeveel verdriet. 



HET VERHAAL 

Deze zomer zijn wij allen galliers. We wonen in het gallische dorp 

dat omringd is door Romeinse legerplaatsen. Zij kunnen ons echter 

niet overwinenn dankzij onze onoverwinnelijke toverdrank, die de 

druide voor ons maakt. De druide staat op het punt om naar de 

jaarlijkse bijeenkomst voor druide in het maretakkenbos te 

gaan. Voor de druiden is dit een erg belangrijke gebeurtenis. Het 

maretakkenbos is alken toegankelijk voor druiden. Op zaterdag 

middag vertrekt de druide. De afstand is niet zo groot en heel 

speeedig komt er een boodschapper terug om te melden dat onze 

druide nog niet is aangekomen. s'avonds gaan we wat op zoek in de 

omgeving en vinden dan de goude sikkel van onzOruide . We maken 

ons nu toch wel  erg ongerust. De volgende dag is er nog steeds 

geen spoor vande druide 's avonds moeten we obelix uit een val-

kuil helpen en na deze zware operatie vinden we een begraafplaats 

die herkenbaar is aan een urn met as een kruis van maretakjes 

en een lapje stof. Op maandag komen door middel van een tocht 

achter de herkomst van dit stukje stof, het blijkt van een 

romeins uniform te zijn. Tevens hebben we een route gevonden op 

de vossejacht die we op dinsdag gaan na zoeken. Deze route 

leidt naar een geheimschrift toe. Ondertussen heeft asterix in 

de boeken van panoramix gevonden dat als een druied sterft er 
\oeW9Avt, 7.1q1n. 

niets van hem over blijft. Dit stelt Ons gerust want dan was 

het graf niet van onze druide. 'stávonds gaan we de geest van de 

druide oproepen en hij geeft ons de oplossing van het geheim 

schrift.:panoramix is dood en wil weer in zijn lichaaam, hij 

zal aanwijzingen geven hoe dat moet. 

We hebben weer een route gevolgd op woensdag en daar vinden we een 

aantalgegevensnmwaarhoelaathoe we de druide terug kunnen 

roepen. Dit gaan we savonds dan ook doen. De druide gaat na ons 

van niewue toverdrank te hebben voorzien alsnog naar de bijeenkomst 

voor druiden in het maretakkenbos. Wij gaan de toverdrank gebruiken 

om met de romeinen af te rekene n op de volgende dag. 

Op donderdag gaan we romeinen volgen, om te weten waar we ze kunnen 

vinden. We overvallen een koerier van Julius ceasar en geven hem 

een verkeerde boodschap mee zodat we de romeinen in de val kunnen 

lokken. In de val gelokt geven de romeinen hun schat aan ons prij5 

opdat zij van verdere gevechten gespaard zullen blijven. 



en gaan de slaapplaatsen klaarleggen 
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Zaterdag 24 augustus  

10.00 uur 	 - 	— 4:Ua'Sert,Otpre 	
v\ 
 jut— 

Verzamelen bij de kerk in Riethoven. De leiding is  ~-4,e  in thema 

kleding. 

10.30 uur 

Aanfietsen in Groepjes. Deze groepjes worden vermeld in de bijlage 

De kinderen moeten een lunckpakketje meenemen. Wij zorgen voor dm 

drinken onderweg. De post hiervoor is niet vermeld in de fietskom 

tocht maar zal wel duidelijk zijn 

15.00 uur 	(1 CD V tne 

Aankomst op de blokhutl. We 

de omgeving 'verkennen 

\30001 pet  

16.00 uur 	b, 	t  A 
Panoramix spel 
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O  groep 1 
)Ç groep 2 

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk ingeedienten in de ketel m 

van Panoramix te krijgen. Panoramix staat op een stoel of tafel ( 

in het speelveld van de tegenstander en moet eeen bal in de ketel 

(emmer) opvangen. Deze bal moet d000r iemand van zijn eigen partij 

gegooid zijn. Iedere partij moet idgeveer 6 á 7 spellers ,hebben 
Oict.CAA", 

16.30 uur 	S I-CULCL 

Panoramix stelt zich voor en gaat naar de jaarlijkse druiden 

bijeenkomst. Tevens worden de andere figuren nog wat nader m 

voorgesteld en hun relatie toto de romeinen. Dit gebeurt op de 

zelfde wijze als dat in de boeken van asterix en obelix gebeurt. 

Eerst laten laten we een kaart zien met OweemémiliA4 daar op een ons dorp 

is daarop vergr000t aangegeven, met de romeinse kampen eromheen 



110  

42`? 

en maken we duidelijk dat alles behalve ons dorp door de romeinen 

bezet is. Vervolgens stellen we onszelf voor: 

--Asterix is een kleine slimme d scherpzinnige en sterke krijger. 

f\ Voor haar is geen opdracht te zwaar, geen tegenstander te machtig. 

Haar enorme kracht dankt zij aan de toverdank van panoramix 

-- Obelix is de onafscheidelijke metgezel van astetix en d een 

bekend steenhouwer. Hij is een groot liefhebber van everzwijnen en 

knokpartijen. Altijd bereid om zich met Astreix in een nieuw 

04)avontuur te storten. Is steevast vergezeld van Idefix, de enige k 

hond op aarde die spontaan begint te janken als eer een boom ge-

veld wordt 

Panoramix is de oude eerbiedwaardige druide van dit dorp. Meestal 

weet hij de zieke galliers wel weer op te peppen. Behalve vele 

recepten voor medicijnen weet hij ook nog een zeer speciaal 

recept: Hiervoor snijdt maretak met zijn gouden snoeimes en 

daarmee bereidt hij de toverdrank die onoverwinnelijk maakt Maax 

—Assurancetourix is de bard oftewel dorpszanger. De meningen 

over haar zijn verdeeld. Zijzelf vindt dat ze geniaal is, de rest 

vann het dorp vindt dat niet. Als zij haar mpnd maar houdt wordt 
0 

‘jzij zeer gewaardeerd. 

----,Ho
/  

fnix is de smid van het dorp. Behalve dat hij zijn hamer 

gebtuikt om te smeden gebruikt hij deze ook in de gevechten die 

ter ontspanning tussen de dorpelingen worden gehouden. Als 

Assurarancetourix begint te zingen komt hoefnix ook met zijn hamer 

in het geweer. 

-...Visnix is de visboer . Hij gaat op zee vissen om de dorpeliggen 
d 
van vis te voorzien. Niet iedereen is het eens over de kwaliteit 

van zijn vis. De vis wordt behalve gegeten ook gebruikt voor de 

dorpsgevechten, met name tegen de smid als deze een opmerking 

over de kwaliteit van de vis heeft gemaakt. 

7
, Abraracourcix is de belangrijkste figuuur van het dorp. lij is 

et stamhoofd. Een koelbloedige en stoetmoedige, statige en 
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moedige leider, geliefd door de mensen van het dorp. Gevreesd door 

haar vijanden. En zelf is zij v000r niemand bang 

Y
1 laatste Bellefleur: Zij is de vrouw van het stamhoofd en moet 
, 
s samen met abraracourcix de gasten van het dorp ontvangen 

zorgen dat de mensen van het dorp geen ruzies hebben. 

Als iedereen voorgesteld is Ren onze relaties tot de romeinen 

duidelijk is stelt Assurancetourix voor om het Dorplied te gaan 
cA-4)• 

Assurancetourix zet dit in. Tijdens 4-It-  144141 komt er een 

koerier die verteld dat panoramix iog niet is aangekomen in 

het maretakken bos. De welpen willen op zoek gaan maar Abraracour- 

cix heeft een maaltijd klaar laten maken en vindt dat we eerst mo 

moeten gaan eten. 

18.00 uur 

avondeten en corvee,..-- Eiij 

719.30 

Eerts lopen we in groepjes kriskras door de omgeving totdat we 

alle vragen en opdrachten over het thema (Asterixboek) hebben 

gehad. Daarna verzamelen we op een centraal punt en komen tot 

de konklusie dat er waarschijnlijk romeinen in de buurt zijn. 

Daarom gaan we voorzichtig een nog grotere ronde lopen dan we net 

al gelopen hebben. lijdens deze waNDELING VINDEN WE DE sikkel l'Ac
t
i 

van panoramix, nu weten we in welke richting we onze druide 
 CAr 

moeten zoeken. De vragen van de tocht zitten in de bijlage. 

11 
MATREIALENLIJST 

bandenplakspullen 

panoramixkostuum ketel,witte jurk, baard,rode cape, gouden sikkel 

tekeing op karton (dorp + plattegrond) 

kostuum koerier 

svragen avondspel op papier 



ZONDAG 

8.00  
opstaan eten corvee 

9.30 	E"-kr— 	, 
We gaan het gallische dorp inrichten. In rtri gezinnen wordt een 

huis gebouwd van stof en pioniterhout 

Er wordt een geraamte gebouwd zoals op de tekening aangegeven. 

Daarom heen worden de muren met tentdoeken en gordijnen gebouwd. 

Ieder gezin moet ook een naam verzinnen, een yell, een  familie 

schild maken en ieder moet een zwaard maken. 

Tevens mogen de grote schilderingen die voorgetekend zijn in 

geverfd worden. Deze grote schilderingen zijn voor buiten of bin-

nen in de zaal. De andere dingen worden gemaakt ter versiering ma 

van dextixil het huis. Er moet ook een grote driepoot gemaakt 

worden in het centrum van het dorp 

 

12.30 

eten en vervolgens vrij spelen 

14.00 150,-,LA  

zitvoetbal 

14.30  EaLc., rep. 
vervolg van het ochtend programma 

  

18.00 

eten , na het eten zijn asterix en obelix weer weg gegaan om nieuwe 

everzwijnen te vangen. 	Vv\a/f-f t-I  CV94114-  Cad' 

19.30 	51_. 
 

mokken maken van klei, en deze versieren met sateprikkers 



20.30 

We komen tot de ontdekking dat asterix en obelix nog niet terug z 

zijn. We gaan naar het everzwijnen bos en daar blijkt dat obelix 

in een Valkuil is gevallen en asterix kon hem er niet uitkrijgen. 

Wij helpen eerst obelix en gaan vervolgensemx everzwijnen vangen 

in het everzwijnen spel: 

De leiding zijn everzwijnen en verstoppen zich in het bos kinderen 

moeten de everzwijnen zoeken en een pijl afgegeven. Een everzwijn 

is erg sterk en gaat pas dood als er 5 pijlen afgeschotern zijn. 

Een dood everzwijn gaat laat zich naar de centrale post slepen 

Een welp die zijn pijl kwijt is moet ook op de centrale post een 

nieuwe pijl gaan halen. Everzwijrn kunnen zich natuurlijk ver-

plaatsen. maar ze maken helaas voor hun ook geluid . Ze zeggen 

namelijk groink! 

Na dit spel vinden we d.m.v. lichtjes een graf met een urn met as 

een kruis, maretakjes en een lapje stof, dit vinden we ALlemaal 

erg vreemd 	 9c3~4t.C.A" 

4,12LICLA_ 

materialenlijst 

pionierhout. 

oude tenten en gordijnen 

karton 

verf 

plankjes voor zwaarden 

klei en sateprikkers 

grote tekeningen 

urn met as 

stukje romeinse stof 



1,4  

MAANDAG 

8.00 

opstaan ontbijt en corvee 

9.30 	rup 
begin van de gallische sportochtend met de volgende spelen 

-hoefijzerslingeren 
WYk  

-visgevecht (kussengevecht op balk)  
-menhir gooien 

-ketel sjouwen, bepaalde afstand lopen met een bepaald gewicht 

-everzwijn gooien (everzwijn op bepaalde plaatsen proberen te raken) 

Bij elk spel blijven de kinderen 15 minuten. Tussen de spelen is 

5 minuten wisseltijd 

11.00 Ccs"\.^.^-\e../ttrLALC,kivo'\-€.. • 

pauze met ranja 

11.15 	 Coe\.A.",\ e_ 

gallische teamsporten 

de kinderen worden in 4 teams verdeeld, 

11.25 	spel A 	1-2 	 spel B 3-4 

11.45 	 2-3 	 1-4 

12.05 	 3-4 	 1-2 

12.25 	 1-4 	 2-3 

De teams strijden 15 minuten tegen elkaar, tussen de spelen is 

er i5 minuten wisseltijd. 

Spel: Lijnbal 

De bal d.m.v. samenspel over de lijn in het vak van de tegen- 

partoij op de grond werpen. Spelregels: 

niet lopen met de bal 

niet over de middellijn reiken 

waar de bal de grond raakt wordt het spel 

hervat 

Het speelveld is een rechthoek met in het midden een gespannen 

lijn op een hoogte van 160 cm. 



12.30 uur 

lunch en corvee 

13.30 uur  
Vossenjacht 

Tijdens deze jacht komen de welpen figuren tegen die a lemaal„,1  . 
rok^,IL 

iets over 	t gevonden stukje stof weten. (iemand die spint, weeft 
1-164., 

1)re-it, naait,wast, strijktetc. ) De vossen kunnen niet zoveel 

vertellen maar geven een stukje van een kaart met een route 

voor een bepaalde tocht. Tevens komen we er achter dat de stof 

van een romein is. 	 11 aAA, 

	 pc5rBij de laatste k 	krijgen de kinderen geld en de opdracht11-2-4.  

iets te gaan kopen voor op het kampvuur (marshmallows, appels/ 

kaneel/krenten) Ateljajbgal. 

um/et i.ekLt. 
eibM" 

17.00 uur 

iedereen komt terug op de blokhut. 

18.00 uur 

avondeten en corvee 

19.30 uur 	CtitA- 

lepels gutsen Al"„6C.e.4, 

ketting maken  /06-01~k. Ay-e,ur)  &,21,1AH  

21.00 uur 

kampvuurmet de versnapering 

22.30 kinderen in bed 

-,1(5‘4J-  5'911.01uke1eAA 

MATERIALENLIJST 

2 hoefijzers 

r22kussens/vissen van schuim 

2 stenen 

grote pannen 

kartonnen everzwijn 

kleding voor de vossenjacht en attributen 

voorbewerkt houtvoor lepels 

klei en touw om kralen te maken  

Ica  Ctit--3 	/ 	otA, u, 



15.00  

naar de SPEELTUIN 

18.30 eten en korvee 

20.00 

GEEST OPROEPEN .reic, 	t-t-D 

DINSDAG 

8.00 uur 

opstaan ontbijt en corvee 

9.30 

De route rofpute die maandag bijg de vossenjacht is gevonden woridt 

in groepjes gelopen. Deze groepjes krijgen romeins geld mee. 

Ze meoten proberen om ongezien de route te lopen en aanwijzingen 

te vinden (geheimschrift, hangt aan bomen e.d.). De leiding 

loopt verkleed als romein rond en probeert de kinderen af te tik- 

ken. Als dit lukt kunnen de welpen de romeinen omkopen. 

Terug gekomen vertelt asterix die deze ochtend in de boeken van 

panoramix heeft gesnuffeld dat als een druide streft er niets 

overblijft behalve zijn geest. Nu weten we zeker dat het gevonden 

graf niet van panoramix is want er was een urn met as. Maar wat 

is er wel met onze druide gebeurt? 

12.30 lunch en korvee 

13.30  

Gok, kaart en dobbelspelen met het geld van 	morgens. De kinderen 

mogen eerst zelf spelen bedenken en klaatrzetten. 

We gaan met zijn allen in een kring zitten. Om onze krachten te 

bundelen pakken we elkaars handen vast. In het midden staat een 

kaars. Alle welpen krijgen een briefje van asterix die hij heeft 

gevonden in panoramix werkkamer. Een voor een houden de welpen 

hun kaartje boven de vlam. Op sommige kaddkr[Mkomen letters te 

srtaan (geschreven met citroensap). Als iedereen geweest is kunnen 

we het word ballonnen vormen. Wat zou dat nu betekenen??? 

Op eens komt er geluid uit de andere zaal. We gaan kijken en dan 



zien we daar allemaal ballonnen zweven. Als we deze kapot prikken 

vallen er briefjes uit met de opldsing van het gehe4mschrift. 

Nu kunnen we het geheimschrift ontcijferen. Het vertelt ons dat 

panoramix dood is en dat zijn geest weer graag in zijn lichaam 

wil. Hij zal aanwijzingen geven hoe dit moet. 

C 
In afwachting hiervan gaan we kampvuur stoken, liedjes zingen 

en eventueel kringspelletjes doen. Er gebeurt niets dus gaan we 

uiteindelijk maar naar bed. 

Later maakt een van de leiding buiten een sp000kachtig geluid 

dat de kinderen horen. Nu gaan we op onderzoek uit. 

We vinden een kaaarsje bij een stuk vlees en een bloedspoor. Dit 

spoortar gaan we volgen. Aan het einde vinden we maretakken en een 

oude landkaart waarop een lokatie staat aangegeven. We gaan dit 

de volgende dag uitzoeken. 

MATERIALENLIJST 

stukjes geheimschrift 

romeinse kleding 

romeins geld 

doos met gezelschaps spelen 

dobbelsteen 

briefjes met citroensap beschreven 

kaars 

ballonnen met de oplossing van het geheimschrift 

C0152-) 410 vlees en en bloed voor het spoor 

maretakken en een oude landkaart 

f 	 v-15-15-x_ 



WOENSDAG 

8.00 uur 

ontbijt en corvee 

 

tobk,k, 

9.30 uur  (3 AP 

 

We gaan de lokatie opzoeken die op de kaart aangeven staat. 

(op de fiets naar de bossen) -vandaaruit gaan we in kleinere 

groepjes verder om lopend de rest van de roulte te lopen. Tijdens 

de tocht komen we posten tegen met raadsels, en opdrachten. 

Drie van de vier groepjes krijgen een fout antwoorda mee en een 

groepje het goede antwoord 

Posten: 

1 een figuur met maretakken gelegd en een opdracht om bepaalde 

takken weg te trekken. lgroepje houdt 	over en de andere groep- 

jes houden 	over. 

2 Het gaat hier om de plaats te bepalen (ruine) . Woorden worden 

opgehangen aan een touw. en moeten hieraf gegooid worden. 

3 de tijd wordt aangegeven met behulp van een zonnenwijzer of 

bij geen zon door een optel sommetje 

4 het vinden van de toverspreuk: pa-di-ko-stu-lix-sta! 

papa die komt studeren mte obelix in de stad 

obelix  studeert in de stad komt papa ook? 

Na de tocht moeten we gaan bedenken wat nu de 	Çjj 	oplossing is 

11.30  

papier scheuren 

12.00 lunch en koken van papier 

13.30 papierscheppen in kleine groepjes. gekookte papier het  

moet nog worden uitgespoeld, vervolgens wordt het uitgeknepen en 

weer in een teiljte water opgelost. Hieruit gaan we dan m.b.v. 

een klein raampje papier schepppen. 	
eivy\k'  5SUA V , 

15.30  
Vis en hamer spel 

We gaan slagbal met hindernissen doen en wel met een hamer en 

een vis in plaats van de bal . De smid en de visboer doen uiter-
aard mee. 



f\ _ckA", CMLeyuk. 5 

2_ CVD-CrA 

18.00 uur 

eten en corvee trk., CAA", 
2-1-00  

We fietsen terug naar de ruine. Het laatste stuk lopen we met 

fakkels. Panoramix laten we weer terug verschijnen door op de 

jiste plaats op het jiuste moment het maretakken kruis te maken 

en de toverspruek te roepen. Met een flitslicht en een rook- 

bommetje komt panoramix weer bij ons terug 

Panoramix vertelt dat de romeinen hem veel kwaad hebben gedaan 

Hij zal het toverdrankje voor ons maken en alsnog naar het mare 

takken bos gaan waar de bijeenkomst van druiden nog in volle gang 

is. 

MATERIALENLIJST 

opdracht van het maretakken kruis 

touw en bordje ruine en bordjes .... 

zonnewijzer (karton met de uren en een houtje in het midden 

briefjes met tekst voor de toverspreuk. 

9,EL KRANTENPAPIER 

raampjes van horrengaas om papier te scheppen 

is en hamer om mee te gooien 

rookbommetje, magnesiumflits 

c 



j3:4070);.c.41,- 	div\r\cx. 

eb  me-ut" e./tA . 

DONDERDAG 

8.30 uur 

opstaan eten en corvee 

10.00, uur 	 15C-kA/17, 

We gaan in groepjes kijken of we de romeinen kunnen vinden. 

Hiervoor moeten we sporen zoeken van de Romeinen (verloren 

voorwerpen e.d.). Tijdens deze speurtocht komen de groepjes 

Romeinen tegen die ze gaan achtervolgen zonder dat de romein 

merkt. Als we ongeveer weten waar het romeinse kamp is, gaan we 

in een hinderlaag liggen en overvallen de koeriier van julius 

ceasar. Die nemen we mee naar ons Gallische dorp 

12.30 

lunch en corvee 

13.30 

Bosspel pm een bericht samen te stellen: 	Dk.e 
Bericht: de romeienen moeten naar den bepailde plaats om een 

schat te zoeken 

Vrienden van andere gallische dorpen die al door de romeinen 

veroverd zijn hebben meer verstand van brieven van julius ceasar 

dan wij en zij willen ons helpen om een nieuw bericht samen te 

c)W)-x 
n 	 0-15eA_Q 

ortkAx elvrd(,,  

stellen. Dit Dit bericht zullen zex 

maar om dit de vinden moeten we  

voor ons in het bod achterlaten 

eetr.ti door de romeinse linie 

KY 

n,_..ok".^2;tAnei1/4  k-cA;k.c,P,~ oLotiAA /()  avv", 

0 
0 

a/eLje-A-5 

heensluipen. Als een gallier op de heenweg door een romein getikt 

wordt, wordt hij gevangeg genomen totdat een andere welp die niet 

getikt is hem een briefje geeft met toverdrahk erop, Dan is hij 

vrij en kan hij met hetzelfde briefje later weer een andere welp 

bevrijden. ls zo1r 	de Lelugweg—ge-t-i- 

_t_e_r-u-g_n_aa_r_gal  1  



15.30 uur 

terug op de biol.khut 

16.00 Abraracourcix en ellefleur spelen 	
11 (T/6D'eY 2- 

Q_udY 

.Abraracourcix staat altijd op een schild, dat gedragen wordt. Dit 

moeten de welpen ook kunnen. Met hun armen maken ze een draagbaar 

waar een welp in gaat liggen. Zo lopen ze op een neer en wordt er 

gewisseld. Zo snel mogelijk 

bank 	 pion 

7 Abraracourcix moet goede aanwijzingen kunnen gveen. De welpen 

binden de voeten aan elkaar, Blinddoeken zich en leggen een 

parcours af met aanwijzingen van Abraracourcix. Zo snel mogelijk 

als er tijd over is van Abraracourcix wisslen. 	b 

Als vrouw van het opperhoofd moet je een goede gastvrouw zijn. 

Oberspel met dienblad met bekertjes wat * en hindernissen, Zoveel 

mogelijk water* overbrengen 

17.00  

vrij spe]i 

17.30  

eten en corvee 

19.00 	 _ 

De rome*n zijn volgens ons valse bericht op een bepaalde tijd 

A 0- 
, 

Zo snel mogeljik kleren aantrekken, tafel dekken, kleren uittrekken 

volgende. Zo snel moeglijk 

Ieder spel duurt 15 minuten. Daarna wisselen. 



IS  DT  NOU 
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in een bos om een schat te zoeken. Daar gaan wij ook heen. We 

verstoppen de schat en gaan terug naar de rand van het bos waar d 

de welpeni ahdere voorbereidingen te treffen om de romeinen te 

vangen. Als e de romeinen horen gaan we in groepjes het bosin. We 

vangen de romeinen en brengen ze naar een centraal punt waar 

asterix verteld hoe boos we op hun zijn. Als de romeinen goed 

bang zijn verte4len ze ons dat ze een echte schat gevonden hebben 

en dat ze de plaats van de schat wel willen vertellen als wij 

ze heelhuids laten gaan. Daar trappen wij wel in 

en we gaan op zoek naar de schat (kampherinnering) 

Hierna terug naar kokxkampxxxxxxx de blokhut waar we kampvuur 

hebben. De bard wil een overwinningslied zingen maar wordt 

aan de boom gebonden als de anderen feest vieren. 

Materialenlijst 
-á 	 o 

 

_111.11_ 	.41r  

-romeinse tenues 

 

- stukjes bericht voor julius ceasar 

- kaartjes toverdrank 

- 2 banken 

-pionnen 

afzetlint 

-verkleedkleren 

- tafel+ kleed + borden en bestek 

- Kampherinnering 



VRIJDAG 

8.00 uur 

opstaan en eten NIET opruimen 

9.30 uur 	S,-12.AA1,0._.  i t-t,"") 

voorbereiding ouderavond 

Er wordt een groot toneelstuk voorbereidt. Een centrale verteller 

vertelt het verhaal. á morgens wordt alles voor de aankleding 

door de kinderen in groepjes gemaakt. 

1 helemn van de romeinen 

2 schilden en zwaarden van de romeien 

3 vleermuizen, evt nog bomen en dergelijke 

4 hek omheinign vna het dorp 

Daarna wordt het verhaal geoefend. De opsteeling wort binnen 

neer gezet bij slecht weer anders buiten 

12.30 uur 

eten en corvee 

opruimen van de spullen, de kinderen moeten het uniform aan en de 

zwemkleding bijhouden 

14.00 zwemmen  

16.30 	 - 
eerst naar de blokhut fietsen wegzetten en vervolgens naar de 
friettent. om  te eten 

18.15 

generale reptitie van het toneelstuk 

19."  n.,?,4k.4/1-
Cft S - 

aankomst van de ouders  

Pjj-v-(»Jsr  
• )< 
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MATERIALENLIJST 

karton 

grijs papeir 8 maal een A4 

eierdozen 

lapjes stof 

pionierhout en touw 

evt ketel 

zwemkleding 

toneelstuk 

en ivon mogen als ze willen 's morgens mee het toneel 

stuk voorbereiden. 2 mens leiding ziiten hierbij. Wanneer deze 

niet willen kunnen andere kinderen het overnemen (overvliegers 

het liefst) 
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OP DE MOUW 

selplak over. 
Al die recla-
mezooi en 
enveloppen 

waarmee je 
weer nieuw 
papier kunt 
maken. Zorg 

Schepraam: timmer vier latjes tot een lijst en span hier horregaas over. 
Gebruik alleen roestvrije materialen. 

Binnen Scouting wordt mo-
menteel hard gewerkt aan 

een pakket van nieuwe in-

signes. In 'Op de mouw ge-

speld' besteedt Sander 
Kessels maandelijks aan-

dacht aan één ervan. We 

noemen niet slechts de in-

signe-eisen, maar leveren 

ook een aantal wetens-

waardigheden om het in-
signe in een spelvorm te 

presenteren. 
Deze keer: kunstenaar. 

Het insigne 'kunstenaar ko-
men we tegen in het insigne-
pakket voor onze nieuwe ge-
mengde speltak, de Esta's. 
Het is eigenlijk een oud insig-
ne in een nieuw jasje : 
Kunstenaar. 

Kunstenaars worden vaak 
gezien als wat bevlogen, 
vreemde vogels met een on-
bedwingbare behoefte om te 
creeeren, of, om in wat hoge-
re sferen te blijven, te schep-
pen. 
Bijna al die creatieve uitspat-
tingen belanden eerst op vel-
len hout- en plantenvezels 
om vervolgens als stukjes 
cultuur losgelaten te worden 
in de wijde wereld. Vervol-
gens storten kilo's kunstcritici 
zich op deze scheppingen, 
schrijven erover en vullen bi-
bliotheken vol met gedachten 
en beschouwingen. 

PAPIER MAKEN 
Al dit gekunstel wordt gedaan 
op een materiaal dat hiervoor 
geschapen is : papier. Zelf 
nieuw papier maken uit oud 
papier is een leuke en leerza-
me binnenactiviteit die prima 
op een middagje of avond te 
doen is. 

Hiervoor heb je nodig : hou-
ten lijsten, horregaas, grote 
gootstenen of wasteilen, af-
wasmiddel, oud papier, een 
mixer of keukenrobot en nat-
te wegwerpkeukendoeken. 

Zet om te beginnen een prul-
lenbak onder de brievenbus. 
Laat je agressie en Frederik 
Scheuremaar op de inhoud 
los en  voila,  papiersnippers  

er wel voor dat er zich hierin 
geen nietjes en plastic (en-
velopvensters) bevinden. 

Maak hier een soppig kran-
tensoepje van; kook de snip-
pers met een scheut zeep in 
ruim water en zet de wekker 
op een half uur. 

PAPIERPULP 
Op de soep drijft tenslotte 
een mengsel van sop en inkt. 
Schep dit er af, zeef en spoel 
het mengsel een paar maal 
zodat de meeste inkt is verd-
wenen en je houdt een soort 
kruising tussen goedkope 
haaievinnesoep en behang- 

zijn nu omgetoverd tot pa-
pierpulp, opgelost in water. 
Zeef deze smurrie en kneed 
hier ballen van. 

Nu kun je het papier gaan 
scheppen. Maak hiervoor 
schepramen (zie tekening). 
Kwestie van een viertal latjes 
tot een lijst timmeren en hier-
over horregaas spannen. 
Gebruik alleen roestvrije ma-
terialen en zorg ervoor dat 
het schepraam gemakkelijk 
in de teil past. 

Los nu een beetje pulp op in 
de met water gevulde teil. Til  

het schepraam hier horizon-
taal uit en zie: er blijft een dun 
laagje papierpulp achter op 
het gaas ! 
Na dit eerste velletje krijg je 
net zoveel papierhonger als 
holle bolle gijs van de 
Efteling. Oftewel, je wilt meer. 
Welnu, draai het schepraam 
om op een natte keukendoek 
zodat de pulp hieraan blijft 
kleven en van het gaas lo-
slaat. 

De doek kun je ophangen 
aan een waslijn als je tenmin-
ste wel rekening houdt met 
'watersnoodtoestanden'. 
Geef het papier de tijd om te 
drogen. 

EXPERIMENT 
Nu is het tijd voor het experi-
ment! 
lk zou zeggen: gooi gerust 
vermalen herfstbladeren, ge-
kookte prei of rabarber, stro, 
bloemen, houtwol of andere 
vezelachtige goedjes door de 
pulp en ontdek de vele mo-
gelijkheden van papier. Leg 
tussen twee natte velletjes 
pulp een woldraadje of een 
veer en je hebt hoogtever-
schil in het papier. Naai een 
ijzerdraadje in het horregaas 
en je hebt je eigen water-
merk! 

Papier maken is qua werk 
vergelijkbaar met zeefdruk-
ken of brood bakken in een 
eigengemaakte oven en is 
zeker de moeite waard het 
eens te proberen, al was het 
alleen maar om spelender-
wijs te ontdekken hoe je pa-
pier kunt hergebruiken. 

Insigne-eisen: 
1. Schrijf een gedicht of 
limerick over een figuur 
uit het Land van Esta. 
2. Boetseer een beeldje 
van klei van het Kind 
met de Hoge Hoed. 
3. Probeer wat ruwe 
wol op de kop te tikken 
en weef er een kunst-
werk van. 
4. Ontwerp een voor-
werp waaraan de kok in 
z'n werk veel heeft. 
5. Maak een schilderij 
over hoe jij denkt dat 
het toegaat in de stad 
Terpo. 



5. Draai de vleermuis om en maak 
een inkerving van de punten a naar 
de punten c. 

Vleermuis 

1. De vleugels van de vleermuis (zie 
bladzijde 217) neem je met zwart 
carbonpapier over op het grijze te-
kenpapier. Met het witte carbonpa-
pier neem je het lijfje en de binnen-
kanten van de oren over op zwart 
tekenpapier (zie bladzijde 11). Knip 
alle delen uit. 

2. Plak de binnenkanten van de oren 
op hun plaats. Dit wordt de voor-
kant van de vleermuis. 

3. Om de vleugels echter te maken, 
verbind je de punten a en b met een 
liniaal. Ga met het mesje voorzichtig 
langs de liniaal. Het is niet de be-
doeling het papier door te snijden. 
Je moet alleen een inkerving ma-
ken, dan kan je de vleugels dadelijk 
makkelijker vouwen. 

a  

6. Vouw de vleugels nu langs deze 
laatste inkervingen naar voren. Ga 
een paar keer met je vinger over de 
vouwlijnen en vouw het papier weer 
open. De vleugels golven nu op en 
neer. 

7. Het smalle lijfje heeft een stompe 
en een spitse kant. Buig het stompe 
deel langs het stippellijntje naar vo-
ren. Het lijfje heeft nu een kop.  

9. Plak het spitse uiteinde van het 
zwarte lijfje op ongeveer 1 cm van 
het uiteinde van het vleermuislijf. Het 
zwarte lijfje staat nu dus een beetje 
bol. 

Je kunt de vleermuis aan een 
draadje ophangen door met een 
naald kleine gaatjes in de randen van 
de vleugels te prikken. Door deze 
gaatjes kun je de ophangdraden ha-
len. 

4. Vouw nu de vleugels langs de in-
kervingen naar achteren. Ga een 
paar keer met je vinger over de vou-
wen en vouw dan het papier weer 
open. 

8. Doe een beetje lijm vlak onder het 
stippellijntje en duw dat deel op de 
overeenkomstige plaats van het 
vleermuislijf. 
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MATERIALENLIJST  

bandenplakspullen 

kostuum van panoramix, romeinen, koerier en onze eigen kleding 

tekingen op karton plattegrond en figuren 

pionierhout 

oude tenten en gordijnen 

karton 

verf 

plankjes voor zwaarden 

klei en sateprikkers 

urn met as 

hoefijzers 

vissen van schuim 

2 stenen 

everzwijn op karton 

stukjes geheimschrift 

romewins geld 

gezelschapsspelen 

dobbelsteen 

briefjes met citroensap beschreven 

kaars 

baLONNEN MET DE OPLOSSING VAN GEHEIMSCHRIFT 

vlees en bloed voor het spoor 

maRETAKKEN EN EEN OUDE LANDKAART 	C 
RAAMPJES VAN HORREGAAS 

vissen en hamers om mee te gooien 

rookbommetje 

pilonnen 

kampherinnering 

grijs papier 8 x A4 

eierdozen 

lapjes stof groen 
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kiethoven 12-1-1991 

Beste ouders en welpen, 

Het welpenkamp staat weer voor de duer en hier volgt dan ook 
de beloofde intormatie. De leiding heett er al veel zin in 
en wiJ hopen dat de welpen er ook veel 21n in hebben. Dit 
iaar gaan we naar een nele mooie bloKnut in: .... Deurne!!

Kampadres: Albert Schweitzerstraat 38 
o"/51 ME: ueurne 
feletoonnummer alleen te gebruiKen iri noodge
vallen: 03840-114,�. 

Zomerkamp: We zitten daar van 24 t�t en met 30 augustus. 
Vertrek: We vertreKKen op zaterda� 24 augustus om 10.00u 
vanat het dorpsplein in Riethoven. Jullie moeten dan ook om 
10.00 u start klaar staan in volledig uniform, op de tiets 
( NB. geen crosstiets). 
Bagage: Deze breng Je zaterdagochtend mee naar het dorps
plein.Wat je zeker biJ Je moet hebbe� is: 
matje, slaapzak, toiletspullen, washandJes, handdoeken, 
zwemkleding, zaklamp voldoenae kleren en eventueel ook nog 
regenkleding en spelletjes. 
Ouderavond: Vri1dag 30 augustus om 19.00 uur. U kunt dan 
komen kiJken en luisteren naar wat we zoal in die week heb
ben gedaan. ·s Avonds kunnen de welpen mee naar huis. De 
fietsen gaan met de vrachtwagen mee terug. 
Kampgeld: Als uw welp meegaat wilt u dan zo spoedig moge
l1jk het bedrag van FL. 100,- over maken op rabobank reke
n ingni. 1mmer: - 1438 05 894. Tnv welpanhorde, ltar,,pgald. 
Enkele punten: * Als uw welp medicijnen gebruikt ot andere 

byzonderheden -heett, horen wi] dit graag 
van u. 

* Geef uw welp geen snoep, geld of z
[

kmes 
mee. 

_,__ 

Leiding die meegaat: Marie-Josee Couwenbergh (), Corine 
Geel (0), Bart de Louwere, Silvia Kennis, Niels Berkers en 
EriK van Selst. Als kookstaf gaat Marianne Antonis mee. 
Als u nog vragen heett, kunt u ons altijd bellen. 

·De���
. ____ .,,� 

Dit brietje ALTIJD inleveren!!!!! 

gaat wel/niet mee op Kamp. 

Byzonderheden: ............................................. . 

( 1nleveren biJ de leiding voor 27 Juli a.s.). 
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